
Protokoll 
BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  
 
Styrelsemöte 25 okt 2022, 18.30 i Björkö skola 

 

 
1. Mötet öppnades av ordförande Helena Larsson som hälsade alla välkomna.  
 
2. Närvarande: Johan Karlsson, Lars-Gösta Alsterberg, Åsa Vernersson, Ebba 

Knutsson, Owe Gissleholm, Helena Larsson, Anna Törnqvist.                               
Frånvarande: Berndt Jacobs och Niklas Fahlén 

 
3. Dagordningen godkändes 

 
4. Rapporter från projektgrupperna: 

 
Ekonomigruppen  
Intäkter 54 510 kr och kostnader 25 520 kr vilket ger en prognos för året på + 28 990 kr.  
98 736 kr i kassan. På Sparkonto är 31 752 kr reserverade för ”seniorboende”. 
Uppföljning som kvarstår från förra mötet då Niklas inte kunde närvara idag: Niklas 
kontrollerar hur stor del av de ökade medlemsintäkterna som härrör från ökad avgift och hur 
stor del som är ökat antal medlemmar.  
 
Kommunikationsgruppen  
Kostnad för annonser för föreningar blir fortsatt frivilligt i julnumret för Björkönytt. Inför   första 
upplagan 2023 utreder styrelsen om föreningar som har anställd personal bör betala något 
för annons i Björkönytt. Julnumret av Björkönytt delas ut av styrelsens medlemmar under 1 
veckan i december. 
Ebba kontaktar föreningen Björköbarnens styrelseordförande för att bjuda in till dialog för att 
höra om föreningen och hur BSSF ev. kan stötta dem genom samverkan.  
    
Plan-och byggruppen  
Plangruppen är inbjuden till möte 15 nov med planarkitekt Rikard Sporre och Anders 
Ohlsson som är nya avdelningschefen för Plan, Fastighet och Samhällsutveckling i Öckerö 
kommun. De kommer till Björkö och visar delar av tankarna kring framtida FÖP och 
förhoppningsvis hur de fångat upp Björköbornas och Plangruppens input inför slutresultatet. 
Deras plan är att FÖP går på granskning inom kort då presentationen som gjordes 2017 på 
Seaside fortsatt ses som samråd.   
Gällande centrumplanen har ÖFAB valt Tornstaden som leverantör för bygge av ca 38 st 
hyresrätter. ÖFAB och Tornstaden vill ännu ej låta Plangruppen ta del av gestaltningen. 
Beslut om bygglov behöver tas 2022 för att investeringen ska få del av statligt 
investeringsstöd för att kunna bygga billiga hyresrätter. Investeringen kräver beslut från 
kommunstyrelsen. 
 
Besöks- och företagsgruppen  
Det har öppnat ett kemilabb, “Industridoktorn”, i övervåningen av kontorsbyggnaden vid 
utegymmet som har fått positiv uppmärksamhet i medier och på ön.  
 
Kulturgruppen  
Gällande användandet av brottet på Tors Holme så ställer sig Björkö Hamns styrelse positiv 
till utveckling där, men det kommer bli medlemmarnas beslut och medlemsmöte är bokat till 
8 dec. Medlemmarna kommer då få bakgrundsinformation att ta ställning till och först efter 



det mötet kan utskick ske på Facebook, så troligast efter julhelgerna. Om förfrågan går ut 
och någon nappar på att driva och underhålla sådan satsning (projekt men långsiktigt) så 
startas arbetet upp. Om ingen anmäler sig att driva det så blir det inget.  
Gällande Västergårdsby har en förfrågan kommit in angående om ett rum där kan användas 
för ungdomar som bygger Lego. Frågan tas med av Lars-Gösta till Annie som är 
verksamhetsansvarig för lokalen. Åsa kontaktar frågeställaren om vårt beslut. 
 
Outdoorgruppen  
En ny stig är på G på norra delen av ön. Den kommer vara kraftigt kuperad och havsnära.   
16 st nya ”Hitta ut” stationer är installerade på Björkö. 
Idé lyftes om en framtida ljusfestival som kan genomföras på höstar om någon vill hålla i det.  
Gällande frågan om hopptorn så har tre platser prioriterats att arbeta vidare med efter en 
snabb utvärdering av djup. 1) Norr om Seaside utanför husbilsparkeringen. 2) På södra 
pirens utsida där en bergskil sticker ut en bit. 3) Längst ut på Bessekrokens existerande 
marina. Även inställning till hopptorn och dess möjliga placeringar tas med till hamnens 
styrelse och medlemsmöte. Sedan gäller det att finna någon som vill driva sådant projekt om 
det ska bli verklighet. 

 

5. Övriga frågor 
Påminnelse om Åsas mall om Uppföljningspunkter för varje grupp att slutföra. Inför nästa 
möte fylls den i av Outdoorgruppen så går vi igenom den på mötet. Sedan presenteras en 
grupp per möte tills alla är på plats.  
Önskemål lämnades spontant från förbipasserande deltagare från kvällens skolrådsmöte på 
Björkö skola om att hela ön behöver samlas kring möjliggörandet av tätare bussturer på ön. 
Barnen kan inte delta i kulturaktiviteter och har svårt att ta sig mellan hem och skola om de 
slutar tidigare än normalt eller blir sjuka.   
Styrelsen uppmuntrade initiativet och kan samverka genom att ge tips på kontaktpersoner 
inom kommunen.  
 
6. Nästa möte 
      Onsdag 30 november kl 18.30 i Björkö skola 
 
7. Mötet avslutades. 
 
Bohus-Björkö 2022-11-17 
Sekreterare:    Justerare tillika ordförande: 
 
 
____________________   ___________________ 
Anna Törnqvist   Helena Larsson 


